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Uwa&:
1. osoba slladajaca oa$dadczenle obowlarana je.t do {odneto r praurdq, 3ta.annego I &peln€go r/ypelnlenia

kardej z rubny'c
2. Jerell porc?eg6lne rubrykl nie znajdulQ w konkretnym pr.ypadku ranGowania, nalery wrraa dg-!buqt_.
3. osoba skladajqca oJwladcrenie obor/iQzana jett okre3lld pzynaleinogt pos:.re86lny.h skladnlk6w

majttkowy.h, dochod6w I lobowlqE6 do maietku odrebnego lmajqttu objQtego ttat€nsla wsp6lno5clq
majatkor{q.

4. Os^dadc2anle o nanl. mejarkowym dotycry nEjat*u w kr.ju i ra granl.a.
5. oawiadczenle o nanle mal kou/yn obejmuje fli'umlel wierrytelnoid plenieine.
5. W c2Qacl A o3wia&2enla zawErte sA lnfo.maci€ iawne, w .zes.i I las lnlormacie nieiawne dotwzaae adreJu

Emles*anla slladeja.ego oiwiadczenle orar miejsca polorenia nierucho.nogci.
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Sz:l<7a

po zapoz marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U, z 201
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ie posiadam wchodzEc malzeiskie

7t,

wsMlno{ci meiatkowej lub stanowiqce mdj maiEtekodrQbnyr

yt/"€
t.
2asoby pienieine:

-irodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej do tcrcau

-6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartoiciowe:.....i1.1&- d.e.t!,l.Ey.

na kwote

Z€ z'nion{ wprowadzon4 pgl S I nk1 I ro4orz4dzenia Prczesa Rady Ministr6w 7 dnia 28 czeNc! 2017 r. zrnieniajqcego m4ro?4-
dzrnie w spmwie oklilc r w@row fonnulary ossisdczei mtq&owycl Ednc8o smin), w6jt4 zisrqpcy w6jta. sctrutaru: smitty,
skarbnits sminy, kien nika jediostki orgsni?rcyjnsj gniny, utob, 2ar2adzljacej i c,lonta orgaru zzqdzjq..so Enrnrnq Gobq
plrwnrt onrz osby $ldajicej d@r"je alministocyjne w imicniu *6jt (Dz. tr. rbz- 1298). tlore w6zlo \r zy.ie z dnrcm I lirr5
2017r

lmie *e zairudn6i., nrnN5ko ! b runkcla)
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1. Dom o powiellchni: ........2..-1.-.......-... m', o wadosci: ...

tyt,t piawny, .......... h. 5 n d.l.*. iS+...5-.i.t faC......:ltl
2. M eszkan:e o powrerz cnnil:t!l*!.!-*!.Q, owartotci: ...

tytul prawny: .......................................J......,..................

2 t:o
ili:di.;3

3, Gospodarstwo rolne:
rod2aj gospodarstwa: ...

o wartoJci: ....................

tu( ttro L^
.! J.!(1..........., wutencata: ..

.odzaj zabudowy
tttul prawny:...
Ztego Mulu osiQsnalemlQlam) w roku ubieStym pEyci6d idoch6d w wysoko{ci

4.lnne nieruchomoaci:
powienchnia;,.,..,.....lk€. ,1o

tytul prawny:

fl.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gmin.ych os6b prawnych lub przedstebiorc6w,

w kt6rych uczest.icza takie osoby - naleiy podaa liczbe i emitenta udziaidwl

"-ii? 'dafiuuu
''- --- r^":J'

udzialyte stanowiE pakiet wiekszy nii 10% ud2ial6w w sp6lce:...-........
...',.'.'''.'',..J
!!1&.....9.. \J

z tego tln!'lu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wlsokoki

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych- naleiy podaa lic2be iemjtenta udzial6wl

Z tego tytutu osiegnalem(Qlam) doch6d w wysokoici

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych ! udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiQbiorc6w,

w kt6rych lczestnic2a takie osoby - naleiy podaa liczbq i emitenta akcji:
......-.^..........1..... /....
.{tt.(.....aLatl.

akcje te stanowiE pakiet wiekszy ni2 1096 akcjiw sp6lce

Z t€go tytulu osiagnElem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoJci

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych- naleiy podaa liczbe iemitenta akcji:

Z tego tttulu osiqgnqlem(elam) w roku u



Dzicnnik lhlaw

Nabtlem(am) (nabyl m6j mal2onek, z rvylaczeniem mienia przYflaleinego do jeSo mai?tku odrebnego)

odSkarbu Padstwa, innei paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiatku metropolitalneSo nastepujace mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mlenia i date nabycia, od koSo: .............

Po, 2020

-wsp6lnie z innymi osobami

z tego b ulu osiQsnelem(Qlam) w roku ubaeSlym przychdd i doch6d w wysokoftir ..............................-....

2. zanQdram dzialalnoicia gospodarcrQ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podai forme prawnQ i przedmiot dzialalnoici)

-osobilcie.....

Z tego q ulu oslqgnElem(q,lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ....?L{.(

v .

w sp6lkach handlowych (na2wa, siedziba spolka):

- jestem czlonkiem zarzQdu (od kiedy):.................i, j;..

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedY)l

- jestem c?tonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): .....;:.Ll.(.

vIt.
lnne dochodv osiagane z Mulu zatrudnienia lub innej d?ialalnoici zarobkowej lub zajqc, z podaniem

kwot uryskiwanych z kaidego qAutu: ................

' ''' ' ' '''I', ', ',', ', ',',',', ',',', ', '

1. Prowadze dzialalnoaa Sospodarczq (naleiy podaa forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): -...... .. ... ...

osob <cie ... .

- wsp6lnie z innymi osor;lnri.....!.k.1.....d.A.fr-/.(.-y

Itego$,tr.rtuosiqSnatem(qlam)wrokuubieglymdochodwwysoko<ci:........-:...........'..,......!...Jt......
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lx.
Skladniki mienia ruchomego o wartojcl powy2ej 10 000 2iotych (w przypadku pojazd6w mechanicznychnaieiy podaa markg modelj rok produ kcji)

x.

llT1llTll:,t':"or: o ',/-a(oic powyiej 10 oco ,orych. w tym zaciQsniete kredyty i pozyczki orazwarunkr, naJakrch zostaly ud.ielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdaneniem, w,akiejwysokolci): ......

v

tT)
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Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(tj. Dz.U. 22017 r. poz. t87 5))

Powvisze oiwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karneSo za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.
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